Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
5.5.2014




Zápisnica č. 3/2013
zo zasadnutie komisie konaného dňa 5.5.2014


Prítomní: Ing. Peter Hrapko, PhDr. Patrik Guldan, Ing. Eulália Ižová, CSc., Ing. Martin 
                 Klementis, Ing. Michal Kocián, Katarína Ševčíková

Ospravedlnený: MUDr. Vladimír Ferjenčík,

Prizvaná: JUDr. Ľubica Dilongová

Program:
Otvorenie
	Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov voči Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava- Ružinov
	Rôzne


Bod 1
Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.


Bod 2
Predseda komisie oboznámil prítomných s materiálom: „Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov voči Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava- Ružinov“. 

Ing. Ižová, CSc. sa zaujímala z čoho bola vypočítaná pokuta pre starostu. 
JUDr. Dilongová vysvetlila výpočet pokuty.

PhDr. Guldan navrhol, aby v spise boli všetky podklady, ktoré boli potrebné pre prípravu tohto materiálu. Zároveň žiadal aby bol spis registrovaný pod spisovou značkou.


Komisia prerokovala materiál
1/  súhlasí s predloženým materiálom 
2/  splnomocňuje predsedu komisie predložiť materiál na rokovanie Miestneho 
     zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 
T: 6.5.2014
Hlasovanie:

za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0






Bod 3

Tajomníčka komisie oboznámila prítomných, že potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok odovzdali dvaja poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov (Sloboda, Buocik) a starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov (Pekár). 
Poslankyňa Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov K. Ševčíková požiadala o predĺženie lehoty na podanie potvrdenia.

Tajomníčka komisie informovala členov komisie o majetkovom priznaní poslankyne Barancovej, ktoré bolo podané 25.3.2014 a našlo sa v jej poslaneckej schránke.

Komisia opätovne žiada prednostku miestneho úradu, aby zabezpečila evidenciu všetkých podaní adresovaných na komisiu cez evidenciu pošty miestneho úradu

Predseda komisie informoval prítomných, že ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.6.2014 o 13.30 h na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Ružinov. Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.








,
  Ing. Peter Hrapko, v.r.
   predseda komisie














Silvia Valčeková, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 227
E-mail: silvia.valcekova@ruzinov.sk


